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Ve Veselíčku dne 13. 6. 2014

Tisková zpráva

Veselíčko pořádá po třiceti letech setkání rodáků.
Oslaví také 100 let založení hasičského sboru
Po třiceti letech setkání rodáků a 100 let od založení hasičského sboru. To už je důvod
k oslavám, které čekají obec Veselíčko o víkendu 20. až 22. června.
„O setkání rodáků se hovoří již od doby, kdy slavili hasiči 90 let a letos k tomu
opravdu dojde. Na akci se spontánně podílejí kromě pracovníků obce také všechny spolky
a instituce, které představí své aktivity,“ uvedl starosta Veselíčka Tomáš Šulák.
Oslavy začnou již v pátek od 19 hodin podvečerním koncertem skupiny Arrhythmia.
Koncert se koná pod širým nebem v areálu zámeckého parku.
Sobota: Setkání rodáků
Sobotní program otevře od 10 hodin v mateřské škole setkání všech generací, které
prošly školkou. Uskuteční se zde vystoupení dětí z mateřské školy a cimbálové muziky
Kločének.
Odpolední program bude decentralizovaný. Lidé mohou postupně od 14 hodin
navštívit expozice Venkovská hospoda a lidová světnice včetně výstavy historických fotografií
v Muzeu Záhoří. Hasiči ukáží veřejnosti nově opravenou zbrojnici s klubovnou, kde budou
k vidění rovněž historické fotografie. Veřejnost se bude moci podívat do sokolovny či
knihovny. V budově obecního úřadu se bude prezentovat Klub pro děti a rodiče
s keramickými výrobky. Den otevřených dveří na obecním úřadě představí projekty obce,
dokumentace, kroniky, letecké snímky, územní plán, plány obnovy parku, výsadby zeleně
apod.
Na radnici se v 16.30 slavnostně otevře komunitní škola, kde se budou promítat filmy
z obecních slavností. „Komunitní škola nabídne moderní zasedací místnost s veškerým
zázemím pro vzdělávací akce, školení i besedy. Prostor pro padesátku lidí v obci chyběl.
Máme jen malé klubovny a velký kulturní dům,“ uvedl starosta. Symbolicky se přesně po
třiceti letech otevře alespoň jedna třída z bývalé školy, kterou v roce 1984 zrušil bývalý MNV.
„Protože obec nemá základní školu, chceme se zaměřit na celoživotní vzdělávání a pořádat
zde různé kurzy pro všechny generace. Do naší školy však budeme zvát i děti, které
navštěvují okolní školy s jejich třídami. V rámci vlastivědy či zeměpisu sem mohou zavítat na
poznávací výlet po obci na naučné stezce, kterou právě také připravujeme,“ plánuje starosta.
Od 17 hodin se uskuteční pietní akt položení věnců u Památníku obětem obou
světových válek před obecním úřadem se slavnostním proslovem k výročí 100 let zahájení
I. světové války. Akce se zúčastní i Jan Podstatský z Telče, potomek rodu, který v minulosti
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vlastnil zámek, lesy a veselíčské panství. Vzpomínkový věnec bude položen i u památníku
Napoleonských válek na Zámeckém kopci.
Prezentovat se bude rovněž Dětský domov se školou, který sídlí na zámku. Otevře se
i zámecká kaple s výstavou svatebních šatů. Myslivci nabídnou v myslivně zvěřinové
speciality, v dalším doprovodném programu nabídne Ranč Mustang Veselíčko možnost
projížďky na koních.
Sobotní akce vyvrcholí večerní zábavou v sokolské zahradě, kde od 18 hodin vystoupí
Moravská veselka, po 19. hodině zazpívá místní pěvecký sbor Radost, Hanácké Prosének, od
20 hodin Stanleys Dixie Street Band a akci završí od 21 hodin cimbálová muzika Okybača.
K mání bude bohaté občerstvení v režii hasičů.
Neděle: Oslavy hasičů
Celý nedělní program bude ve znamení oslav 100 let založení sboru dobrovolných
hasičů. Začne v 9 hodin mší u sochy sv. Floriana na návsi k zámku. Od 10.30 se uskuteční
slavnostní schůze SDH v Kulturním domě v Tupci, který byl uveden do provozu právě před
třiceti lety. Odtud projde pochod obcí za doprovodu hudby k hasičské zbojnici. Zde se
uskuteční od 14 hodin slavnostní odhalení pamětní desky k 100 let založení SDH. Po akci se
průvod přesune do sokolské zahrady, kde od 15 hodin začne hasičská show s ukázkami
techniky, staré gardy i profesionálního zásahu. Odpolední koncert zajistí dechová hudba
Hulíňané a lidový vypravěč Franta Uher. „S našimi hasiči je velmi dobrá spolupráce. Kromě
akční zásahové jednotky, pomáhají i s organizací různých akcí. Jediné, co jim chybí, je
modernější technika. Tu se nám nepodařilo získat, přestože obec nabízela část financí na její
pořízení. Doufejme, že se nám to podaří v dalších letech,“ přeje si starosta.
Veselíčské léto 2014
Dvoudenními oslavami však letní akce na Veselíčku nekončí. Již 5. července se
uskuteční VII. ročník hudebního festivalu Mladí pro venkov, kde vystoupí tentokrát poprvé
v zámeckém parku kapely Od neděle, Šediváci, Hope Astronaut a November 2nd.
26. července se chystá soutěžní odpoledne plné zábavy až pro desetičlenné rodinné
týmy „Leonardo hledá poklad“ po trase plánované naučné stezky. 16. srpna to bude opět
v zámeckém parku velká středověká bitva s vybranými rytíři, dobovými stany, ohňovou show
a pokusy o zdolání dvou rekordů.
V sokolské zahradě se odehraje pět letních rockových i diskotékových zábav v režii
hasičů a sokolů a 30. srpna program Veselíčského kulturního léta završí tradiční akce
Rozloučení s prázdninami. Léto však teprve začíná…

Kontakt:
Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko
Tel. 775 949 142
E-mail: tomas.sulak@obec-veselicko.cz
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